
Универзитет „Св. Климент Охридски"- Битола 
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - 

ОХРИД 
 

University "St. Kliment Ohridski" - Bitola 
 FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY OHRID 

 

Врз основа на чл.55 од Законот за високото образование (Сл.весник на РМ бр.82 од 
08.05.2018 година) и чл.145 од Статутот на  Универзитетот Св.Климент Охридски-
Битoла,  Наставно-научниот совет на седницата одржана на 25.12.2018 год. ја 
донесе следната 

О Д Л У К А 

 
1. Се усвојува извештајот на Комисијата за самоевалуација  на Факултетот за 

туризам и угостителство-Охрид,  формирана со Одлука бр.02-521/3-15.1 од 
24.12.2015 год, и одлука 02-696/3-9 од 18.12.2017 год. во состав: 

- Проф. д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, претседател 
- Проф. д-р Лилјана Баткоска, член 
- Проф. д-р Ангела Василевска, член 
- Проф. д-р Караџова, член  
- Проф. д-р Иванка Нестороска, член 
- М-р Михаел Ристески, член 
- Боби Спировски, член од студентите  

2. Комисијата имаше за задача следење, анализа и оценка на прашањата во 
врска со реализација на студиските и предметните програми, степенот на 
учество на наставниците, соработниците и студентите  во реализација на 
Студиските програми,  резултатите од полагањата според структура на  
Студиските програми, бројот и структура на  студентите , времетраењето на 
Студиските програми и проодноста на на студентите , успехот на студентите 
според начинот на студирањето, влијанието на опременоста на институцијата, 
влијанието на истражувачката работа врз квалитетот на наставата и 
студирањето и дејноста на единицата според условите на дадената 
акредитација. 

3. Комисијата како активност во согласност со пропратните документи и 
активности на Агенцијата за евалуација изготви посебен самоевалуационен 
извештај со оценка на состојбата и предлози за надминување на 
констатираните појави во остварување на  наставно-образовниот процес, кој 
покрај на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство-
Охрид и се достави до Комисија за евалуација на Универзитетот. 

4. Одлуката да се достави до членовите на Комисијата, и архива. 
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